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     برمنگهم ــ برتانيه١٩٩٣می ٢۶                   نگارگــــــــر .ا .م :نوشتۀ 
 

  به جـــــــــــــالِل توکه دردل دگرآرزوندارم
  به ُجزاين دعا که بخشی به کبوتران عقابی

  )اقبال(   
  

  الوژیــاسالم وايديــ
  ـد؟ايديولوژی باشِاسالم می تواند آيا 

 
تسخيرنموده داِغ مالکيِت خويش رابرگوشه، گوشۀ  رمايه داری بخِش بزرگی ازجهان راس . اوِل قرن ُنزده بود نيمۀ

برشماِر صندوقهای  عده ای محدود ُاستخوان می سود تا کارگردرآسياِب سرمايه عرق ميريخت و .آسيا وافريقا ميزد
می  وستاِن اروپايی همه درکورۀ بيدادآسيايی وسپيدپ انِِــــسياه ُچردگ بردگاِن سياه افريقايی، .بانکنوت خويش بيفزايند

دماغ های آگاه  و کرده بود درحلقۀ چيزفهمان باز تخيلی راه خويش را انواِع سوسياليزِم .راِه نجات ميُجستند سوختند و
ديگرارزش ها  داِغ بطالن برجبيِن فضيلت و  پول براريکۀ خدايی مينشيند و،سرمايه که درجهــــاِن احساس ميکردند

 جويندگاِن کنجکاوکه هدِف بحِرزندگی غرق کرده بود که سليماِن دين زندانيی ُخِم تقوی نموده در ديــوآز را .ميکوبد
 .جلودارش نبود اينک هيچکس و به طوِرتصادفی رها نموده بودنــــد قلمرِو طبيعت بود شان ُگسَتِرِش اختياِرانسان در

اين کتاِب  .سرمايه منفجرشد ِد ُبمی نيرومنددردِل جهـــــــانومانيفسِت کمونيست مانن آمد  فرازميالدی١٨۴٨ساِل 
سرمايه  خويش با پيکاِر زحمتکشان در"و يافته بــــود که راِه نجاِت زحمتکشان را کوچک گستاخانه ادعا ميکرد

که شراِب  انگلس ساقيان سخاوتمندی بودند رفيقش مارکس و".دست نمی دادند از را خود زنجيِر چيزی ُجز
ُسکرهمين  وپرولتاريا از کــــاسه، کــــاسه برای پرولتاريای جهان تقسيم ميکردند ياليـــــــزِم علمی خويش راسوس

نميتوانست  ــايه داری وجوِد مارکس راموکراسيی سرميد .يورش می ُبرد ِدژهای سرمايـــه که مستانه بر شراب بود
خودی داده بود  هويت و مارکس برای پرولتاريا .گرميراندبه خواری ازکشوری به کشوِر دي وبيچاره را تحمل کند
 بــه تماِم زحمتکشان را متشکل ميشد و ،دست نميداد به سادگی از که يافته بود ًآنچه را پرولتاريا طبيعتا بنابـراين،

 يزِم علمی،سوسيال و برای هرانقالبی يک بينِش عمومی يا جهان بينی يا ايديولوژی درکاربـــود.انقالب دعوت ميکرد
ان ـــم مانيفست چنَب .ی بوددگرگون ايديـــــولوژيی انقـــــالب و يعنی ايديولوژی طبقۀ کارگرو اين پيکار جنگ افزار

 اخـــــالل کرد و بيچاره مورچۀ سرمايه شبنِم سوسياليزم علمی را که خواِب آرام سرمايه را غيرمنتظره منفجرشد
تأثيِرمارکس برعصرش چنان  .گم کرد را پای خود پوش دست و ِر حريِف ژندهدربراب توفان پنداشت و درخانۀ خود
 انديشه اش سهمی از در و بی جبرئيل ميخواند پيغمبِر را اقباِل ُدنيای اسالم نيزاو هــکه حتی عالم ژرف بود ُگسَترده و

  :حقيقت را ميديد
  

  ی اين پيغمبِر بی جبـــرئيل                     صاحِب سرمـــايه ازنسِل خليل        يـعن
                      آنکه حق درباطِل اومضمراست       قلِب اومؤمن دماغش کافراست

  
 مطلقيت شد ُدچار برخی موارد خــود مطلقيت در علی رغم تخالِف خويش با مارکس که ازنشۀ پيروزی سرمست بود،

به جای کاتولسيسِم  کرده و دين بازی رياکــارانه با راروپاکه طبقاِت حاکم د مارکس ديده بود .راِه افراط پيمود و
بازهنگاميکه کابوِس  و جاگزين ساخته بودند  راه بيفتد پروتستانتيسم رامحافظه کارکه نميتوانست همپای منافِع سرمايه

 انه به دفاع ازسرمايه رياکار پخشش کرده بود، سينه اش نشسته و سوسياليزم خواب شيريِن سرمايه را اخالل نموده بر
درگوداِل بی اعتباری فروافگنده به گفتۀ انگليسی زبانان دمپ کرده  خودش آن را پرداخت که ديروز هـاهمان ارزش

  .بود
سرمايه داران  و که دين ترياِک توده هاست مارکس با مطالعۀ بسيارناقص وعاميانۀ عيسويت بدين نتيجۀ ُکّلی رسيد

بايد ريشه کن ساختِن  پرولتاريا اهداِف انقـــالبيی يکی از بنابراين، و ری تظاهرميکنندبه ديندا برای فريفتِن پرولتاريا
بدين نتيجۀ مطلق وغيرمنطقی رسيده  ناقِص خود مطالعـــــۀ دشمِن مطلقيت بود از آری آن مارکسی که خود .دين باشد

 .ريب خورده استــمطلق فين به طوِربه د وپرولتاريای معتقد که سرمايه داران به طوِرمطلق رياکاراستنــد بود
 آزاد اوِج مناسباِت بردگی برجبيِن غالمی داِغ ننگ کوفته و که در کندوانست تصورـــــنمی ت دينی را مارکس وجود

حقيقِت طبقاتی  ارزۀ طبقاتی،ـــانديشۀ مطلِق مب.  فريضۀ دينيی پيرواِن خود اعالم نموده بود کردِن غالمــــان را
  .درغوزۀ اين تعصب اسيرمی کرد اتی بايست مارکس راوعدالِت طبق

مارکس  .است نمانده وفادار وِن دوِم ديالکتيِک خود نيزـــدين حتی به قان برخورد خويش با ازسوی ديگرمارکس در
ولی اين نفی مطلق  نفی ميکند راپديده پديدۀ قبليی خـــويش  که هر دـــميگويمقتبس ازهگل است  درآن قانون که خود
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پديدۀ بی دينيی  و درخويشتن نگاه می دارد اما، به درجۀ کمال می رساند لی راـــخصوصياِت مثبِت پديدۀ قب نيست و
  .دربست وبه طوِرمطلق نفی ميکند وآن را نمی يابد پديدۀ دينـــداری هيچ خصوصيِت مثبت مارکس در

  حاال."تعيين ميکند انسان را است که شعــوِرهستيی مادی :"که ميگويد  معروف داردیازاين که بگذريم مارکس شعاِر
طبقه ای مطلقًا  را دليل پرولتاريا توجيه اين نکته درمی مانيم که مارکس به چه  ازبپذيريم اگراين کفتۀ مارکس را

پنداشته است که دکتاتوری پرولتاريا  سپرده و مأموريِت سرنگون سازيی سرمايـــه ساالری را بدو انقالبی پنداشته و
ولی مارکس  که منافِع پرولتاريا درهيچ نظام طبقاتی تأمين نميشود  ارتقاء ميدهد زيرا به جامعۀ بی طبقات جامعه را

پرولتاريای  تغييرميدهد و نتيجه شعوِر پرولتاريارا در که قدرت، هستيی مادی و نکرد حتی يکبارهم بدين نکته توجــه
 به ناِم نظاِم استبداِد دسته جمعی را بورژوازی عمل ميکند و رازـباربدت ای است که صد دولت رسيده بهنو حــاکِم،

 هنگامی که به قدرت نرسيده اند دو جالب اين است که احزاب پرولتاريـا .برجامعه تحميل ميکند دکتاتوريی پرولتاريا
طبقۀ  ازآن دگــم ها خيانت به انقالب و راف راموانح ک سِر می چسپند و دسته به دگم های ايديولوژی خود
 محافظه کارميسازد و  قدرت آنان راحفظِِ واقعيت های دررأس قدرت قرارگرفتند کارگرميدانند ولی همين که خود

 رويزيونست ميخوانند رفقای قبلی را پرستی متوسل گرديده آن واقعيت ها درکی ندارند به ُمــرده چوچه مريدان که از
وحال آنکه استدالل مائوتسه   می کوبند رويزيونستبا تازيانۀ طنيی ما زعمای امروزچين را  مائويست هــای وچنانکه

چين  ازحزِب پرولتاريـای د ريشه های رويزيونيسم خروسچفی راـکه ميخواه انقالِب فرهنگی همين بود دون درجرياِن
همان انقالب فرهنگی  برضـــــِد بِر و ش نيزياران دورمرگ حتی پيش از جهان پوشيد و برکند ولی هنگامی که چشم از

به  و وشاگرِد مخلِص مارکس بود معتقد ارکسيستیاستالين مـــ .آن ُپشتيبانی ميکردند رياکارانه از که درظاهِرامر شدند
با  شان راحريِر هستيی  دشمنــــــان طبقۀ کارگرنيزمی پنداشت و که دشمنان خويشتن را فرماِن مبارزۀ طبقاتی بود

رفت  گوداِل ابتــــــذال فرو گرنيزدرنزِد مائوتسه دون يک نيزۀ دي در ارزۀ طبقاتیــاصِل مب . ميدريدهم  ازخنجِربيداد
به  آن موافقت ميکند هرچه دشمن با به نفع ماست و آن مخالفت ميکند هرچه دشمن با:"به سادگی ميگفت او زيرا،

  ."زياِن ماست
فی  واگر ندارد که ديگـــــرهيچ عينيت درِک حقيقت به معياری صرفًاعاطفی بدل ميشود ت ودرياف دراين جا معياِر

 نکتـــــــۀ جالِب ديگراين است که  اما، ادعا کنيم و بايد ضِد آنرا المثل دشمن گفت که مگس مولِد مرض است ما
 کارگر تانيه آنکه خويشتن رابر در امروز آن پرولتاريای زماِن مارکس نيست و ديگر پرولتاريای روزگاِرما

 را ساِل يک بارنيزرخصتی خود دارم و دو موتر که من يک خانه و ميگويد ميخواندغيرمستقيم به شنوندۀ خود
 بنابراين می بينيم که امروز  بهبود ميرود،روبه  زندگانيی من باز هم ويا آستراليا سپری ميکنم و امريکا درکانادا،
دست  نيراز را موتِر خود بلکه خانه و دست نميدهد از را زنجيِر خود  سوسيالستی ديگرتنهادرجرياِن انقالِب پرولتاريا
بدوِن حاِل من :"وميگويد بی پروايی شانه باال می اندازد انقالب صحبت ميکنی با از او وبه همين جهت وقتی بـا ميدهد

ولی  درغرب ديگرپايه ندارد احزاِب کمونستی بودالِب پرولتريی مارکس که هدِف ـــ انقبالنتيجه." انقـــالب بهتر است
 ،و اين شيوۀ حل سرمايـــه بود و ميان کار شيوۀ حِل تضاد ببريم که مارکسيزم به عنواِن يک طرِزديد، ياد از نبايد

که درغرب اين  پيشبينی کرد می توان باقيست و سرمايه همچنان به حاِل خود و ولی تضاِد کار آب بدرآمد نادرست از
کمپيوتری شدِن صنعت  بگــذريم از اينکه اتوماتيک و( سرمايه تبديل ميشود و به جداِل صرفًا اقتصاديی کار ضادت

هم چانه  با هردو .کاِرکمترمبارزه ميکند و بيشتر کـــارگربرای درامد .)تعداِد کارگرراکاهش ميدهد به خود خود
به انقالِب  ونه کارگر ميخواهد  مدد"پاشنۀ آهنين"از مايه دارديگرنه سر.  به توافق ميرسنددريک حدِّ ميانی و ميزنند

انۀ ــــزرادخ ايديولوژی نيزماننِد سالحهای ديگراز که سالِح انقالب و در شرق يعنی آنجا وامـا،. پرولتری فکرميکند
 "متعهد و قالبیراِن انـــروشنفک"برزبانِِ  انقالب مدتی ديگرنيز کلمه های ايديولوژی و غـــرب برداشته شده است

يک  واما، "فکِرنانی بکن اين خرُبزه آبست حاجی":به آنان نيزميگويد زود يا دير تاريخ ولی شيپورچی ماند ميباقی
 تعُلق دارد مارکسيستها به مـارکس و آن اينکه مفهوِم ايديولوژی به معنای امروِزخود چيزبدوِن گفُتگوهويداست و

دوِم اين نگارش بدان عوامِل  ومن دربخِش همانجا قاپيده اند از آن را و درمسلماناِن تن موکراتهای مسيحی ويود
 درقيافۀ ايديولوژی ببينند دينهای خويشتن را واداشت کـه مسلمانان را بعد تاريخی می پردازم که نخست عيسويان و

اين   قبليی آيينۀ افغانستان برایشماره ه يکی از من البته در و به سالِح يک انقالِب جهانيی تازه تبديل نمايــند وآن را
که  همانطور ی انقالِب جهانی اسالم همان رؤيای جامعۀ بی طبقاِت مارکس است واموضوع بحث کرده ام که رؤيـ

اينان نيزمی  ميخورد و اينان نيز از ازپای افتادند پای آن ديوار دانه درــــــنومي و  خوردِآنان به ديـــواِر تاريخ سر
که به دسِت  اين همه آبادی هارا و جرياِن انقالب ريخته ميشود که بيهوده در اراــــــاُسِخ اينهمه خونهولی پ افتند،

سرمۀ  و نياموزد ودـــتجربۀ خ داد؟عجيب است که عاقل از چه کسی خواهد ويران ميشودضِدانقالبيون   وانقــــالبيون
  واهللا اعلم بالصواب .بيازمايد بـاز آزموده را

  
  پايان

 


